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16 februari 2022 
__________________________________________________________________________________ 
 
Richtlijnen in het kader van corona bij groepsbijeenkomsten NPV 
 
 
Nederland gaat weer open! Wat betekent dit voor het organiseren van groepsbijeenkomsten, zoals 

ledenvergaderingen en themabijeenkomsten? 

Vanuit de rijksoverheid gelden de volgende relevante uitgangspunten: 

• Er zit geen maximum aan het aantal personen dat u thuis mag ontvangen.  

• Tot vrijdag 25 februari geldt nog de verplichting om 1,5 meter afstand te houden.  

• Vanaf het moment van klachten en bij een positieve test, blijft u vanaf vrijdag 18 februari 
minimaal 5 dagen thuis (indien 24 uur klachtenvrij). 

• De overheid geeft als belangrijkste adviezen nog mee om de verspreiding van het virus te 
beperken: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, afstand 
houden, mondkapje dragen als het druk is, voor voldoende frisse lucht zorgen, testen bij 
klachten. 

 
Vanuit de NPV gelden de volgende uitgangspunten:  

• De NPV organiseert zelf of draagt weer bij aan lezingen en trainingen.  

• De NPV ziet geen noodzaak om voor lezingen/themabijeenkomsten/ledenvergaderingen het 
coronatoegangsbewijs (3G) te hanteren. Per 25 februari vervalt het gebruik van het 
coronatoegangsbewijs. Ook het laten zien van een negatieve testuitslag is voor bijeenkomsten in 
NPV-verband niet nodig.  

 
De organiserende partij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de landelijke richtlijnen. Indien 
gevraagd hanteren we vanuit de NPV het volgende advies voor bijeenkomsten: 

• Het is goed en echt aan te raden om elkaar weer te ontmoeten. Dat allereerst: elkaar weer in de 
ogen kunnen kijken en spreken. Organiseer het contact.  

• Organiseer uw ledenvergadering indien mogelijk nog voor de zomervakantie. Het is verstandig 
om het bespreken van jaarstukken uit 2021 of het vervangen van bestuursleden die willen 
stoppen, niet te lang uit te stellen.  

• Communiceer vooraf en zo duidelijk mogelijk over de voorzorgsmaatregelen die u treft bij uw 
groepsbijeenkomsten. Het is verstandig u zoveel mogelijk te houden aan de adviezen van de 
overheid om de verspreiding van het virus te beperken: handen wassen, hoesten en niezen in de 
elleboog, geen handen schudden, afstand houden, mondkapje dragen als het druk is, voor 
voldoende frisse lucht zorgen, testen bij klachten. 
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Richtlijnen in het kader van corona voor vrijwillige thuishulp 
 
 
Nederland gaat weer open! Wat betekent dit voor de NPV-Thuishulp? 
 

• Thuishulp is onmisbaar en zeker nu. Mensen hebben uw contact, echte aandacht en praktische 
ondersteuning hard nodig.  

• Door het hoge aantal infecties in de hele bevolking is het risico op besmetting nog steeds groot. 
En vaccinatie voorkomt niet altijd overdracht of ziekte. 

• Omdat we bij de NPV-Thuishulp werken met kwetsbare hulpvragers adviseren we de basisregels 
serieus te nemen. 
o Was vaak en goed uw handen. 
o Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen bij de GGD of doe een zelftest. Ook als u al 

gevaccineerd bent. 
o Zorg voor voldoende frisse lucht. 

• Afstand houden is straks geen regel meer, maar wel een dringend advies. 

• Om kwetsbare mensen de mogelijkheid te bieden om veilig te reizen, blijft het ook vanaf 25 
februari nog verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. 

• We adviseren om in lijn met dit overheidsadvies te handelen. Zie voor specifieke informatie: 
Zorgvervoer en het coronavirus | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl. 

• Voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid wordt dringend geadviseerd om nog 
voorzichtig te zijn. Zie: Tips voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid | 
Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl. 

• Stem met uw hulpvragers af waar zij behoefte aan hebben en bied maatwerk. 
 
Enkele relevante websitepagina’s van de Rijksoverheid zijn: 
• Basisregels om verspreiding coronavirus te beperken | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

• Alles kan weer open in 3 stappen | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl 

• Mondkapjesplicht voor mensen met een beperking of ziekte | Coronavirus COVID-19 | 
Rijksoverheid.nl 

 

Wilt u met ons overleggen? Neem dan gerust contact op via (0318) 54 78 88 of thuishulp@npvzorg.nl. 
 
__________________________________________________________________________________ 
  
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fonderwerpen%2Fcoronavirus-covid-19%2Fgezondheid-en-zorg%2Fvervoer&data=04%7C01%7Cmschot%40npvzorg.nl%7C3ead74c72879492da01408d9f1287c8c%7C51819be7db8044ae8611474e98bc685a%7C0%7C0%7C637805978456905241%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qK%2BlS9R0RXao%2B%2BQwgWulJECxcJtnvH%2BN95ii%2Bv3IVMo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fonderwerpen%2Fcoronavirus-covid-19%2Fgezondheid-en-zorg%2Fgezondheidsadviezen-om-besmetting-te-voorkomen&data=04%7C01%7Cmschot%40npvzorg.nl%7C3ead74c72879492da01408d9f1287c8c%7C51819be7db8044ae8611474e98bc685a%7C0%7C0%7C637805978456905241%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=T6Kkvnq9emTQ1pAPBwfsJ6C8NR0fH0Fv8yrPnSj99Hc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fonderwerpen%2Fcoronavirus-covid-19%2Fgezondheid-en-zorg%2Fgezondheidsadviezen-om-besmetting-te-voorkomen&data=04%7C01%7Cmschot%40npvzorg.nl%7C3ead74c72879492da01408d9f1287c8c%7C51819be7db8044ae8611474e98bc685a%7C0%7C0%7C637805978456905241%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=T6Kkvnq9emTQ1pAPBwfsJ6C8NR0fH0Fv8yrPnSj99Hc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fonderwerpen%2Fcoronavirus-covid-19%2Falgemene-coronaregels%2Fbasisregels&data=04%7C01%7Cmschot%40npvzorg.nl%7C3ead74c72879492da01408d9f1287c8c%7C51819be7db8044ae8611474e98bc685a%7C0%7C0%7C637805978456905241%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MAXhCMxBNVP3%2FN91vLYMzz1a7ES%2BauTPxTHGI0ejzaw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Factueel%2Fnieuws%2F2022%2F02%2F15%2Falles-kan-weer-open-in-3-stappen&data=04%7C01%7Cmschot%40npvzorg.nl%7C3ead74c72879492da01408d9f1287c8c%7C51819be7db8044ae8611474e98bc685a%7C0%7C0%7C637805978456905241%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=2S%2FgcOeaI9cc35jMGKzImaGu4VjLkJPCsTtZwkHn59I%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fonderwerpen%2Fcoronavirus-covid-19%2Fmondkapjes%2Fmensen-met-een-beperking-of-ziekte&data=04%7C01%7Cmschot%40npvzorg.nl%7C3ead74c72879492da01408d9f1287c8c%7C51819be7db8044ae8611474e98bc685a%7C0%7C0%7C637805978456905241%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hTKHkdlCvBjGCxTMsOb1Haw1zmQ6Ns79tQw78loKbJQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fonderwerpen%2Fcoronavirus-covid-19%2Fmondkapjes%2Fmensen-met-een-beperking-of-ziekte&data=04%7C01%7Cmschot%40npvzorg.nl%7C3ead74c72879492da01408d9f1287c8c%7C51819be7db8044ae8611474e98bc685a%7C0%7C0%7C637805978456905241%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hTKHkdlCvBjGCxTMsOb1Haw1zmQ6Ns79tQw78loKbJQ%3D&reserved=0
mailto:thuishulp@npvzorg.nl

